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engelsportvereniging 
OHV is een vereni-
ging met ongeveer 

1400 leden. Daarvan zijn on-
geveer tachtig personen zeer 
betrokken vissers/vrijwilligers. 
We hebben een eigen clubhuis 
aan de visvijver van recrea-
tiepark het Hulsbeek. Van 
daaruit organiseren we onze 
activiteiten. In Oldenzaal heb-
ben we dertien fraaie wateren 
met een mooie variatie aan vis-
soorten. We organiseren zo’n 
25 activiteiten per jaar, voor 
jong en oud en iedere tak van 
de hengelsport. Ons bestuur 
bestaat uit zeven personen. 
Daarnaast hebben we nog 
de controle-, jeugd-, wavi- en 
wedstrijdcommissie. We zijn 
trots op ons wedstrijdteam dat 
elk jaar een vol programma 
van regionale en nationale 
viswedstrijden vist.
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In	deze	nieuwe	rubriek	geeft	Sportvisserij	Oost-Nederland	hengelsportverenigingen	
de	gelegenheid	zich	in	Hét	Visblad	voor	te	stellen.	André	van	Eeten,	voorzitter	van	
hengelsportvereniging	OHV	in	Oldenzaal,	bijt	de	spits	af.

MODERN	EN	
PROFESSIONEEL
De OHV is een sterke ver-
eniging. We hebben de juiste 
mix van jong en oud in huis 
om enthousiast zaken te 
ondernemen. Daarbij zetten 
we modern, professioneel en 
goed doordacht de toekomst 
naar onze hand en wachten 
we niet af wat er ons staat te 
gebeuren. Van deze aanpak 
en instelling plukken we 
regelmatig de vruchten. Dat 
merken we ook aan de goede 
relaties met bijvoorbeeld het 
waterschap, de gemeente, de 
Regio Twente, Sportvisserij 
(Oost-) Nederland en natuur-
lijk met onze leden. Een 
hengelsportvereniging is van 
de leden. Niet van het bestuur 
of bepaalde personen. Wij, de 
lezers van Hét Visblad, maken 
de verenigingen en bepalen 

samen wat er in hengelsport-
land en de verenigingen 
gebeurt.

bEStAANSREcHt
OHV heeft een duidelijke 
visie op het beleid van een 
gezonde en sterke vereniging: 

ten eerste moet je het be-
staansrecht achterhalen. Om 
welke (hoofd)redenen bestaat 
de vereniging eigenlijk? Ten 
tweede moet je goed naden-
ken over wat je als vereniging 
wilt zijn. Dit bepaalt groten-
deels de cultuur en de sfeer 
en geeft duidelijke handvatten 
om beslissingen te nemen 
of te rechtvaardigen. Als je 
vervolgens elk jaar bekijkt wat 
je op beide vlakken kunt doen, 
heb je een uitstekend instru-

Uitzetten	van	kruiskarpers	aan	de	Hunneveldlaan.

OHV	is	een	vereniging	met	
een	juiste	mix	van	leden.

ment in huis om die sterke 
vereniging te worden. Voor 
ons betekent dit dat we graag 
een professionele en gezellige 
vereniging zijn. We zijn on-
dernemend en gaan respect-
vol met elkaar om. Ook zijn 
we laagdrempelig. We hebben 
het zo eenvoudig mogelijk 
gemaakt om bij ons langs te 
komen en aan te schuiven. 
Dat dit de binding en betrok-
kenheid van de leden heeft 
vergroot is wel duidelijk 
geworden in de verkiezing ‘ge-
zelligste sportvereniging van 
Oldenzaal’, die wij glansrijk 
hebben gewonnen!
Voor gezelligheid, voldoening 
en vissen, kom visserslatijn 
proat’n bij de OHV!
Met vriendelijke groeten van 
de gezelligste sportvereniging 
van Oldenzaal,

André van Eeten
voorzitter
www.ohvoldenzaal.nl
twitter: @hsv_ohv 


